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K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E 

Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 5861, Ulica Koniarekova 2, Trnava 
v zastúpení MEZON Services Slovakia, s.r.o., IČO 47211334, Ulica Stredná 19, 917 01 
Trnava podali dňa 07. 09. 2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu: „Obnova bytového domu Koniarekova 2, Trnava", pre ktorú vydalo Mesto 
Trnava stavebné povolenie dňa 28.09.2015 pod č. OSaŽP/29632-59629/2015/Ká. 

Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokovalo a posúdílo návrh podľa § 80 až 
§ 81b/ stavebného zákona, podľa § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na 
základe výsledkov kolaudačného konania podľa § 82 ods.1 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y 

Obnova bytového domu Koniarekova 5861/2, Trnava 

miesto stavby: Ulica Koniarekova 2, Trnava 
na pozemku pare. č: 5681/22 
katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníkov: vlastníkov bytového domu s. č. 5861, 

Ulica Koniarekova 2, Trnava 
projektant. Ing. Andrea Líšková, AVING s. r. o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava 
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Stavba obsahuje: 
- zateplenie obvodového plášťa certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom 

s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 100 mm (okrem už zateplených obvodových 
stien v mieste balkónov) 

- zateplenie stropov suterénu, zádveria a vestibulu tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm 
- vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy strechy PVC fóliou 
- výmenu stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu 
- kompletnú výmenu výťahu - osadenie výťahu typu TOV 400/1, realizáciu nového opláštenia 

výťahovej šachty 
- hydraulické doregulovanie vykurovacej sústavy 

Účel užívania stavby: zlepšenie tepelnoizolačných vlastností bytového domu. 

Podľa energetického certifikátu stavby č. 108604/2017/22/028112009/EC zo dňa 
29. 06.2017 je bytový dom zaradený do energetickej triedy A1. 

Pre užívanie stavby tunajší stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2,3 
stavebného zákona tieto podmienky : 
- stavebník zabezpečí pravidelnú údržbu stavby, pri užívaní stavieb bude trvalo 

zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia, požiarnej bezpečnosti 
a bezpečnosti osôb 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli zistené žiadne nedostatky, 
ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli uplatnené 

O d ô v o d n e n i e 

Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 5861, Ulica Koniarekova 2, Trnava 
zastúpení MEZON Services Slovakia, s.r.o., IČO 47211334, Ulica Stredná 19, 917 01 
Trnava podali dňa 07. 09. 2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu: „Obnova bytového domu Koniarekova 2, Trnava", na pozemku pare. č. 5681/22 
v k.ú. Trnava, na Ulici Koniarekova 2 v Trnave. 

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým 
orgánom oznámením č. OSaŽP/34620 - 75326/2017/Ká zo dňa 20. 09. 2017 a zároveň nariadil 
na deň 18. 10. 2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Preto 
stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich 
rozhodnúť. 
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Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.62a zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 50,- eur bol zaplatený dňa 15. 11. 2017. 

P o u č e n i e 

Podľa § 53 a nasi, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
primátor mesta 

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
1. MEZON Services Slovakia s.r.o., Stredná 19, 917 02 Trnava 
2. vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby s.č.5861, umiestneného na pozemku 

pare.č.5681/22 v k.ú. Trnava 
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti): 
3. Okresný úrad Trnava . katastrálny odbor, Ulica Vajanského2, 917 01 Trnava 
4. MEZON Services Slovakia s.r.o., Stredná 19, 917 02 Trnava 
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Verejná vyhláška 

Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli MESTA TRNAVA. Za deň doručenia sa považuje 15.deň vyvesenia 
rozhodnutia. Zároveň sa písomnosť zverejňuje na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Trnava, dostupnej na www.trnava.sk. 

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:.. 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 

Zodpovědrjy: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 

http://www.trnava.sk

